
VALTIOKONTTORI  
Korvauspalvelut 

KORVAUSHAKEMUS 
Perustuu lakiin valtion virantoimituksesta tai 
työtehtävästä aiheutuneiden eräiden vahinkojen 
korvaamisesta (794/80) 

Hakijan nimi Henkilötunnus 

Lähiosoite Virkanimike 

Postinumero Postitoimipaikka Puhelinnumero virka-aikana 

Hakija 

Sähköpostiosoite Pankki ja tilinumero 

Työnantajaviraston nimi 
Työnantajaa 
koskevat 
tiedot Osoite 

Korvausta on haettava kolmen kuukauden kuluessa siitä päivästä, jona vahingonkärsinyt sai tiedon vahingon 
tapahtumisesta. Erityisestä syystä Valtiokonttori voi ottaa käsiteltäväkseen myöhemminkin tehdyn hakemuksen. 
Mikäli korvausta ei ole haettu määräajassa, on ilmoitettava syy myöhästymiseen erillisellä liitteellä. 
Vahinkoaika (päivämäärä ja kellonaika) Vahinkokunta 

Vahinkoa 
koskevat 
tiedot 

Tarkka selostus vahinkotapahtumasta ja siihen liittyvistä olosuhteista 

 Korjauskustannukset (liitteeksi kuitti tai lasku)  _________________€ 

 Tuhoutuneen esineen arvo (liitteeksi mahdollinen kuitti vahingoittuneesta esineestä) 
 ostoaika _______________    ostohinta _______________        _________________€ 

 Uudet silmälasit (liitteeksi lasku tai kuitti sekä optikkoliikkeen todistus vastaavuudesta ja 
 vaurioituneiden silmälasien korjausmahdollisuudesta        _________________€ 

Korvaus-
vaatimus 

Paikka ja päiväys Allekirjoitus 

Hakijan palvelussuhde 
 virkasuhde  työsuhde  muu 

Vahinko tapahtunut virkatointa tai työtehtävää suoritettaessa? 
 kyllä           ei 

Vahinko johtunut hakijan huolimattomuudesta? 
 kyllä           ei 

Vahinko on tapahtunut hakijan ilmoittamalla tavalla?  kyllä  ei 
Lisätietoja: 

Työnantaja 
täyttää 

Päiväys Esimiehen allekirjoitus ja nimenselvennys 

Hakemus toimitetaan Valtiokonttoriin osoitteella:  
Valtiokonttori, Korvauspalvelut, PL 50, 00054 VALTIOKONTTORI

Lomakkeen tulostamisen jälkeen se on vielä allekirjoitettava ja toimitettava Valtiokonttorille esim. postitse.

Täyttöohje
1) Käytä täyttäessäsi pieniä kirjaimia (erisnimen alkukirjain isolla).2) Tällaiset ohjeet ovat avattavissa ja suljettavissa. Avaaminen tapahtuu kaksoisklikkaamalla keltaista ohjeikonia ja sulkeminen napauttamalla oikean yläkulman rastimerkkiä.3) Jos kenttään on sijoitettu erillinen ohjeteksti, saat sen näkyviin viemällä hiiriosoittimen kentän päälle.4) Lomake voidaan tyhjentää 'Tyhjennä lomake' -painikkeen avulla.5) Muista allekirjoittaa lomake tulostettuasi sen.
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